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1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความ

เสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของหมูบานมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน

ประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ/จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

สวนที่ 1 บทนํา
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5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี
คานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด
และตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี อํานาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
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การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะทอนให เห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได
วิสัยทัศน (Vision)

การบริหารจัดการดี  มีคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  อยูเคียงขางประชาชน
พันธกิจ (Mission)

1. จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของประชาชนทุกระดับใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสรางความ

เขมแข็งดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4. พัฒนาและสงเสริมดานการศึกษา ทํานุ บํารุงศาสนา และอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
5. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ

บาล
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงรวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6) ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิ
ชอบทุกฝาย



5

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

5

7) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง

8) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ

9) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม

10) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4. เปาหมาย

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

5) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดงรวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต

5) องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวน
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6

ทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยัง่ยืน
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

7

๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังนี้

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

8

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
1 . ก ารส ร า ง
สังคม ท่ีไมทน
ตอการทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

1) โครงการ
ฝกอบรมและศึกษา
ดูงานสงเสริมการ
บริหารราชการดวย
หลักธรรมาภิบาลใน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน ประจําป

100,000 100,000 100,000 100,000

2) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

40,000 40,000 40,000 40,000

3) กิจกรรมให
ความรู เรื่อง
ผลประโยชนทับ
ซอน ใหกับบุคลากร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

10,000 10,000 10,000 10,000

4) มาตรการ
“จัดทํา คูมือการ
ปองกัน
ผลประโยชน ทับ
ซอน”

- - - -

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

1) ปลูกตนไมเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลด
ภาวะโลกรอน ใน
เขตพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

30,000 30,000 30,000 30,000

2) โครงการปลูกผัก
ริมรั้ว

10,000 10,000 10,000 10,000

3) โครงการสราง
อาชีพ สราง รายได
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียง

100,000 100,000 100,000 100,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

9

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
4) โครงการทองถ่ิน
รวมใจใสใจ
สิ่งแวดลอม

100,000 100,000 100,000 100,000

5) โครงการหมูบาน
รักษาศีล 5

40,000 40,000 40,000 40,000

1 .3  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ตระห นักแก เด็ ก
และเยาวชน

1) โครงการ
เสรมิสราง
ความสัมพันธใน
ครอบครัว

70,000 70,000 70,000 70,000

2) โครงการพัฒนา
หลักสตูร “โตไปไม
โกง”

30,000 30,000 30,000 30,000

3) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

80,000 80,000 80,000 80,000

มิติท่ี 1 รวม 12 โครงการ 620,000 620,000 620,000 620,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

1) กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง

- - - -

2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

1) มาตรการการ
สรางความโปรงใส
ในการบริหารงาน
บุคคล

- - - -

2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัด อบต.
และหัวหนาสวน
ราชการ

- - - -

3) สรางความ
โปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน

- - - -

4) ควบคุมการเบิก
จายเงินตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป

- - - -

5) การพัฒนาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสดุ

- - - -

6) สรางความ
โปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ

- - - -

7) การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง

- - - -

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามหลัก
การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

- - - -

2) โครงการลด
ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

- - - -
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
3) มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ

- - - -

4) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก

- - - -

5) มอบอํานาจเจา
พนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522

- - - -

6) มาตรการการ
ออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด
อบต. และหัวหนา
สวนราชการ

- - - -

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ใหเปนท่ีประจักษ

1) โครงการยกยอง
ผูมีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน
ดีเดน

- - - -

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

1) มาตรการ
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”

- - - -

2) กิจกรรม “การ
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง”

- - - -

3) การแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน

- - - -
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
4) ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบ
ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง

- - - -

5) มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ”

- - - -

6) มาตรการ ”
ดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ี
ขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง
วาทุจริตและปฏิบตัิ
ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ”

- - - -

มิติท่ี 2 รวม 20 โครงการ - - - -
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13

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
3. การสงเสรมิ
บทบาทและ
การมสีวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน

1) กิจกรรม “อบรม
ใหความรูตาม
พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540”

50,000 50,000 50,000 50,000

2) เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสาํคัญ
และหลากหลาย

- - - -

3) การจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ เชน
วารสาร เปนตน

100,000 100,000 100,000 100,000

4) จัดใหมีชองทาง
ท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง เชน
เว็บไซตหนวยงาน
บอรด
ประชาสมัพันธท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบลและตาม
หมูบาน เปนตน

10,000 10,000 10,000 10,000

5) การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสิน
ขององคการบริหาร
สวนตําบล และการ
รับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการ
คลัง

- - - -

6) อุดหนุนศูนย
ขอมูลขาวสารการ
ซื้อหรือการจางของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

50,000 50,000 50,000 50,000
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน

1) โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจดัทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนแดง

100,000 100,000 100,000 100,000

2) การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกของคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง

- - - -

3) กิจกรรม
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกข
รับทราบ

- - - -

4) มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- - - -

5) โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000

3.3 การสงเสรมิให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนแดง

- - - -

2) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง

- - - -

มิติท่ี 3 รวม 13 โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
ประจําป
งบประมาณ

- - - -

2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคมุ
ภายใน

- - - -

3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

- - - -

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการ
ได

1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช
จายเงินให
ประชาชนทราบ

- - - -

4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
องคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง

1) โครงการอบรม
ใหความรูดาน
ระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร
และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง

50,000 50,000 50,000 50,000

4.4 เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต

1) กิจกรรมการตดิ
ปายประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

5,000 5,000 5,000 5,000

มิติท่ี 4 รวม 6 โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000
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มิติท่ี 1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสงเสริมการบริหารราชการดวยหลักธรรมาภิบาลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเจาหนาท่ีทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล

"...ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไมดีไมมีใครทําทุกคนใหเปนคนดีไดท้ังหมด การทําใหบานเมืองมี
ความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยูท่ีการทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูท่ีการสงเสริมคนดีไดปกครองบานเมือง
และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ปจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอดท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเขามารวมงานกับภาครัฐ อีกท้ังไดทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนสงผลกระทบอยางรายแรงตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ เหตุผลสําคัญท่ีทําใหปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิไดลดนอยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเปน
อุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน คานิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน ประกอบกับปญหาความลาชาและความโปรงใสในการ
บริหารของภาครัฐ รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายท่ีเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการทุจริตเปนอยางมาก
การทุจริตมีลักษณะเปนวัฏจักรและเครือขายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอยางเปนระบบมีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกตาง
และหลากหลาย เชน การทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ ซึ่งลวนแตมี
เจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสงเสริม ปลูกฝงคานิยมท่ีสรางสรรค หรือ
เครื่องมือท่ีจะควบคุมใหเจาหนาท่ีภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สรางภูมิคุมกัน
ท่ีแข็งแรงในการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤตติมิชอบ

ดังนั้น เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ไดตระหนัก
และใหความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนและสรางภาพลักษณท่ีดีของขาราชการและ เจาหนาท่ีทองถ่ิน
จึงเห็นควรใหมีการดําเนินโครงการ “ฝกอบรมและศึกษาดูงานสงเสริมการบริหารราชการดวยหลักธรรมาภิบาลใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของเจาหนาท่ีทองถ่ิน”

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสีป่ (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบล

โนนแดง
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3. วัตถุประสงค
3.๑ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการ และเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
3.๒ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีจิตสํานึก

คานิยม ความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
3.๓ เพ่ือใหเจาหนาท่ีทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง สามารถนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ

ราชการและขอบังคับไปใชในการปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
3.๔ เพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดีเสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และการพัฒนาเครือขายในการทํางาน
รวมถึงเปนการสรางสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3.๕ เพ่ือเสริมสรางการทํางานเปนทีมในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4. เปาหมาย

เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตามคํานิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ตามท่ีโครงการกําหนด
6. วิธีการดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 จัดฝกอบรมฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง
- การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน
- หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- แสดงความคิดเห็น ถามตอบปญหา

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงาน ดานการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีทองถ่ิน

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกลุมสัมพันธ
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ เสริมสรางความสามัคคีในการทํางาน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณในการดําเนินการ
100,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จัดทําแบบสอบถามและสรุปผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพ่ือประมวลปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาตอไป

ผลลัพธ
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10.๑ ขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ท่ีเขารวมโครงการ มี
ความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

10.๒ ขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ท่ีเขารวมโครงการมี
จิตสํานึก คานิยม ความซื่อสัตย สุจริต ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

10.3 ขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ท่ีเขารวมโครงการ
ไดรับการปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดีเสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และการพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปน
การสรางสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ      มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว
ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกร
ดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ
ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาท
แหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน
ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
แลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติ
สุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
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3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน

4. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏบิัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
4. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและ

เกิดความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6. วัดและประเมินผลโครงการฯ

8. งบประมาณ
40,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง
3. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ

องคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ
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(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
ตาม อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง
หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 -
2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน                           ดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แก
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเพ่ือให
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน

3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ

๑๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน

ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรู
ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of
Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร
ซึ่งสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึง
การใหความรูตามคูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีใน
หนวยงานดวย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
การปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอน
ของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรให
เกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบใน สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริต คอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งใน
การแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลตําบลโนนแดง ประจําป 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาส
มหามงคลดังกลาว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงเพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกตําบล พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน
3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลโนนแดง
3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม

มูลคาทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหหมูบาน เปนหมูบานนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ

คลายรอนแก ประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. วิธีดําเนินงาน

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม

6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกตนไม

6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน

และประชาชนใน ทองถ่ิน
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม

รื่นในหมูบาน
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ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน
โรงพยาบาลก็ตองเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก และเปน การแกปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหา
สุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือ เหตุผลทางการคาและ
พาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ ปองกัน
ปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับ
สารอาหารท่ีดี มีประโยชน แตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตน
ท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง ทุกหมูบานในตําบลโนนแดงรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึง
ไดรวมกันจัดตั้งโครงการนี้ข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง
3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก

การใชสารเคมี สงเคราะหใดๆ
3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนตําบลโนนแดง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ข้ันเตรียมการ

- มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน

6.2 ข้ันปฏิบัติ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผัก

อินทรีย เพ่ือให สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกัน

และกัน
- จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
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6.3 ข้ันประเมินผล
- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว
- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค

(จํานวน ครัวเรือน คิดเปนรอยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน
- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา

แนวทางแกไข รวมกัน
- สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย
10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร
พรอมท้ังไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดย
เนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอ
กิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหหมูบานสามารถวิเคราะหปญหา
และความตองการของหมูบาน สามารถ วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอม
ของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการหมูบานตําบล
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โนนแดง จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย
โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
3. วัตถุประสงค

3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔

8. งบประมาณดําเนินการ
๑0๐,๐๐๐.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : โครงการทองถิ่นรวมใจใสใจสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดกําหนดใหการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของประเทศเปน
นโยบายสําคัญเรงดวน กระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายใหทุกภาคสวนรณรงคการกําจัดขยะ ลดการท้ิงขยะ
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การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหมูบาน ถนน สถานท่ีสาธารณะ แหลงทองเท่ียว
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ การรณรงคกําจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําอ่ืนๆ
โดยแผนพัฒนาจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู และพัฒนาแหลงทองเท่ียว
สําหรับการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนบริการสาธารณะท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดใหบริการแกประชาชนในทองถ่ิน การดูแลความสะอาดตามถนนสายหลัก สาย
รองและท่ีสาธารณะในชุมชน จึงเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองรวมขับเคลื่อนโครงการตางๆ
เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน “อยุธยานครประวัติศาสตร นาเท่ียว นาอยู กาวสูสากล”

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงไดจัดทําโครงการทองถ่ินรวมใจใสใจสิ่งแวดลอม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึกใหเกิดแกประชาชน ไดตระหนักในการรวมกันรักษาความสะอาดตาม
ถนน หมูบาน ท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลโนนแดงใหมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย เปนการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหถนนสายหลัก สายรอง หมูบาน ท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลโนนแดงมีความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย

2. เพ่ือรวมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและ
ชุมชนใหนาอยู

3. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร เมืองสะอาดปลอดขยะตนแบบ ของ
จังหวัดมหาสารคาม ใหเปนรูปธรรม

4. เพ่ือใหมีการรณรงคสรางจิตสํานึกใหเกิดแกประชาชน ใหตระหนักในการรวมกันรักษาความสะอาด
ตามถนน หมูบาน ท่ีสาธารณะ
4. กลุมเปาหมาย

ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย กลุมผูนําหมูบาน ประชาชนท่ัวไป และพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
3. ดําเนินการประสานงานกํานัน ผูใหญบานประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการฯ ในวันจันทรท่ี ๒๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
4. ดําเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ
5. ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมโครงการฯ
6. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยมีกิจกรรมท้ังหมด ๒ กิจกรรม

กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรม “รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก” โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธ
รณรงคสรางจิตสํานึกการกําจัดขยะ ลดการท้ิงขยะ การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในหมูบาน ถนน สถานท่ีสาธารณะ แหลงทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ
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กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยรวมกันทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณถนน
สายหลัก สายรอง และสถานท่ีสาธารณะ โดยการเก็บขยะ ตกแตงก่ิงไมบริเวณสองขางทาง เกาะกลางถนน
ทางเทา จัดเก็บปายโฆษณาขางทางท่ีชํารุด การกําจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแมน้ํา ลําคลองและ
แหลงน้ําอ่ืนๆ

7. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ

10๐,๐๐๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1. พ้ืนท่ีตําบลโนนแดงมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะตามถนนสาย
หลัก สายรองและท่ีสาธารณะ

2. สามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดดานการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ได
ตามท่ีกําหนดไว

3. การดําเนินโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร เมืองสะอาดปลอดขยะตนแบบ ของจังหวัด
มหาสารคาม ใหเปนรูปธรรม

4. ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาความสะอาดตามถนน หมูบาน ท่ีสาธารณะ

ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : โครงการหมูบานรักษาศีล 5
2. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณบานเมืองในหวงเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมาย ประกอบดวยการ
กระทําผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และการจาบจวง
ดูหม่ินสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเกิดจากการขาดสติ จิตสํานึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม
อันจะสงผลใหสังคมเกิดความขัดแยง และโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เปนโครงการท่ีเจาประคุณสมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช ไดประทานแนวคิดวา การสรางความปรองดอง
สมานฉันท โดยสงเสริมใหคนไทย  รักษาศีล ๕ และไดดําริใหจัดทําโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือความสงบ
รมเย็นแกตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีนโยบายเรงดวน
เรื่องการสรางความปรองดองสมานฉันทและการคืนความสุขใหกับคนในชาติโดยพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ท่ีลดนอยถอย
ลง จนทําใหภาพลักษณของประเทศชาติเกิดวิกฤตทางสังคมจําเปนจะตองเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
สรางความสุขใหกับพ่ีนองประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลตําบลโนนแดง จึงเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
มีอํานาจหนาท่ีในการบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน จึงได
จัดทําโครงการการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงไดกําหนดกิจกรรมในการสนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
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ทุกเพศทุกวัยไดนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเนน
การรณรงค สงเสริม และสนับสนุนใหมีโครงการ “หมูบานรักษาศีล ๕” ข้ึนในพ้ืนท่ี
3. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการแกไขปญหา
ใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๒. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนรวมกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหคงอยูกับประเทศไทย
สืบไป

๓. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดนําหลักธรรมคือ ศีล ๕ นํามาเปนหลักในการดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบัน

๔. เพ่ือใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของหมูบานโดย
ผานโครงการหมูบานรักษาศีล ๕
4. กลุมเปาหมาย

- เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนท่ีตลอดจนพนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีและสวนราชการตางๆ
สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เพ่ือใหเกิดความ
ปรองดองสมานฉันทลดปญหาความขัดแยง สรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหสังคม
สงบ รมเย็น และมีความสุขอยางยั่งยืน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

วัดในเขตตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

1. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ
๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ
๓. ประชุมพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป เพ่ือ

วางแผน  และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการ
๔. ประสานงานกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผู ใหญบาน

คณะกรรมการประจําหมูบาน เพ่ือรับทราบวัตถุประสงคของโครงการจัดงานในครั้งนี้
๕. ประชาสัมพันธขอเชิญพุทธศาสนิกชนเขารวมกิจกรรมตามโครงการฯ
๖. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ไดแก  กิจกรรมฟงพระเทศนา  กิจกรรมสวดมนตเย็น  สรรเสริญพระพุทธคุณ  สรรเสริญพระธรรมคุณ  สรรเสริญ
พระสังฆคุณ สวดชัยมงคล สมาทานศีล ๕ และแผเมตตา ฯลฯ เปนตน

๗. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวใหผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับ
8. งบประมาณ

40,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงรวมกับสวนราชการตางๆ ในจังหวัดมหาสารคาม
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการแกไขปญหา

ใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน เปนแบบอยางท่ีดีไดรวมกันสงเสริมทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหคงอยูกับ

ประเทศไทยอยางยั่งยืน
3. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดนําหลักธรรมคือ ศีล ๕ มาใชเปนหลักในการดํารงชีวิตในสังคม

ปจจุบันไดอยางมีความสุข
4. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของหมูบานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึนโดยผานโครงการหมูบานรักษาศีล ๕
5. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาของการรักษาศีล ๕ เพ่ือความสงบสุขรมเย็น

แกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อันนํามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล

สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลัก เปนแกนกลางของสังคมไทย ท่ีเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการ
ดํารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวท่ีสมบูรณท้ังบิดา มารดาและบุตร
สมาชิกในครอบครัวตองรูจักรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีของตน สามารถผนึกกําลังเปนพลังสรางคนใน
ครอบครัวใหมีความสุขและมีคุณภาพ ทุกคนตองตระหนักวาตนเองมีหนาท่ีสรางครอบครัวใหม่ันคง ดวยการ
กระชับความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักความเขาใจ ความเอ้ืออาทรใหกันและกัน
เนื่องจากครอบครัวท่ีอบอุน จะชวยเปนภูมิตานทานปญหาตางๆและยังชวยเสริมสรางสังคมใหนาอยู ครอบครัว
จึงความสําคัญมากท่ีสุด บุคคลจะสมบูรณไดท้ังรางกายจิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีครอบครัวมอบให และการสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวท่ีมีความผาสุก มีความม่ันคง
ปราศจากความรุนแรง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวใหมีคุณภาพไดนั้น มีปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งคือ การท่ี
สมาชิกในครอบครัวสามารถรวมกันรับผิดชอบภาระในครอบครัวไดโดยสมัครใจ ดวยความยินดีและพอใจ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเห็นวา “โครงการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว” เปน
กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันในครอบครัวให พอ แม ลูก หรือบุคคลในครอบครัวเขาใจกันและ
กันสรางสายใยระหวางครอบครัวดวยการใชกิจกรรมตางๆเปนตัวเชื่อมสายสัมพันธใหเกิดข้ึนในครอบครัว
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความรักความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว
2. เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกครอบครัว  และปลูกฝงวิถีการดําเนิน

ชีวิตท่ีดี
4. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม

และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
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4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาท่ีโครงการองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และสมาชิกครอบครัวตําบลโนนแดง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ตามท่ีโครงการกําหนดในแตละปงบประมาณ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมฝกอบรมฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง

- พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
- การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
- บทบาทหนาท่ีของครอบครัว
- การแกไขปญหายาเสพติดในครอบครัว

กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว
- แบงกลุมทํากิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกลุมครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู
8. งบประมาณ

70,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. สมาชิกครอบครัวมีความรักความเขาใจและความสมัพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว
๒. สมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกครอบครัว  และปลูกฝงวิถีการ

ดําเนินชีวิตท่ีดี
4. สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว

สังคม และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไมโกง”
2. หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
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และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25
กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตร “โตไปไมโกง” ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ
ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ี
ไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความ
สัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือ
สวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะ
เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง

ทุกรูปแบบ
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ

รักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
เด็กนักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ี

ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ

6. พื้นท่ีดําเนินการ
โรงเรียนในเขตตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

7. งบประมาณดําเนินการ
30,000.- บาท

8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
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10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ

10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชน เปนกําลังท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และความม่ันคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปญญาท่ีดีแลว ยังตองมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต อันสงผลใหมีภูมิคุมกันยืนหยัดอยูในสังคมได
อยางมีความสุข หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษา เรียนรู เพ่ือเตรียมตัวใหพรอม สําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคมได
อยางยั่งยืน ภายใตสถานการณท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งท่ีไมดี และเลือก
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงรวมกับโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด  เปนองคกรหนึ่งท่ีไดเล็งเห็น
ความสําคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง  จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจําป
๒๕๕๙ เพ่ือปลูกฝงคุณงามความดี การประพฤติดี ใหกับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนเปนการสงเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันและนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป
3. วัตถุประสงค

๑. เพ่ือเปนการปลูกฝงสงเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู  ความเขาใจในเรื่องของศีลธรรม
และจริยธรรม  สามารถนํามาใชในการเรียนและอยูรวมกันอยางมีความสุข

๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน
๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยูรวมกัน
๔. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักความกตัญูตอบิดา มารดา  ครูบาอาจารย และสถาบัน ชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย
4. กลุมเปาหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปในเขตตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

โรงเรียนในเขตตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ
๒. ประชุมการวางแผน การดําเนินงาน และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ
๓. ดําเนินงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
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๔. สรุปผล – รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
8. งบประมาณ

80,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. เด็กและเยาวชน ไดรับความรูทางดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีถูกตอง
๒. เด็กและเยาวชน  สามารถนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตในสังคมได
๓. เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
๔. เด็กและเยาวชน รูจักเสียสละ  อดทน  อดกลั้น  มีความสามัคคีในการอยูรวมกัน
๕. เด็กและเยาวชน รูจักความกตัญูตอบิดา  มารดา ครูบาอาจารย และสถาบัน ชาติ ศาสนา
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มิติท่ี 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง
2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
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หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
4. กลุมเปาหมาย

1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน

3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
3. จัดตั้งคณะทํางาน
4. ประชุมคณะทํางาน
5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดําเนินงาน

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 4 ป

ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลได
ตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานใน
การทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดาน
การพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการ
ใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

เพ่ือใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองไปเปนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับวาการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. กลุมเปาหมาย

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
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7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
มาตรการ

- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ

- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอย
กวา 90 %

- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3

- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีได

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
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ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตองไป
เปนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับวาการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย  และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ  ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ
ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด  แตงตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด
ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
ระหวางรักษาราชการแทนดวย  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติหรือ
คําสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน  นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลก็ได  แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติราชการแทน  ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ  การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
ไว

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
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3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. กลุมเปาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวย นายก อบต.มอบหมายใหรองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายใหปลัด อบต. รองปลัด อบต.
และหัวหนาสวนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายใหรองปลัด อบต. ปละปลัด อบต.มอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายก อบต.ตําบลโนนแดง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
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คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหนายก อบต.
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดงท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ี
ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
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ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2. หลักการและเหตุผล

เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ

2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
4. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
2. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
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3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ : สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน

การจัดหาพัสดุ
2. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
2. มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
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ลําดับที่ 7
1. ช่ือโครงการ : การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และหมูบานตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
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- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน

2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง

10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อจัดจางท้ังหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน
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หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ี
ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3. เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหสั้นลง
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลโนนแดง
3. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป
4. พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. วิธีดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา

3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายก อบต.มอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิ
แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ

4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก อบต.และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี
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2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
4. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ
ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอขอรับบริการ
4. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

(1) ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
(2) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
(3) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
(4) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
(5) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
(6) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(7) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ

ขอรับบริการ
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได
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ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง หรือหัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ี

ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สวนราชการทุกสวน
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายก อบต.
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 วรรคหา  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติ
หรือคําสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลก็ได  แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติราชการแทน  ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

2. เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 3 เรื่อง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายก อบต. เสนอนายก อบต.พิจารณา
2. ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก อบต. ใหรองนายก อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.

ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายก อบต.ใน
ฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลง
อาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายก
อบต.ก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได
ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เปนไปอยางรอบคอบ

2. เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คําสั่งนายก อบต.มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ใหกับปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือผูอํานวยการกองชาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายก อบต.เปนผู
ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองชางองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายก อบต.ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
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ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตองไป
เปนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับวาการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย  และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ในกรณีท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการ  ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ
ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด  แตงตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด
ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
ระหวางรักษาราชการแทนดวย  อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติหรือ
คําสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด  ถากฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน  นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
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บริหารสวนตําบลก็ได  แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติราชการแทน  ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
ไว

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. กลุมเปาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวย นายก อบต.มอบหมายใหรองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายใหปลัด อบต. รองปลัด อบต.
และหัวหนาสวนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายใหรองปลัด อบต. ปละปลัด อบต.มอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
ดีเดน
2. หลักการและเหตุผล

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ

เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน
3. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน
4. เปาหมาย/ผลผลติ

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
ผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก อบต.ตําบลโนนแดง กับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

4. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก อบต.กับปลัด
อบต. และปลัด อบต.กับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู

จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว

1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
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6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : การแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงข้ึน
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม
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4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานนิติกร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง

ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงยังให
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ

การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไป
ยัง ส.ต.ง. แลว แต ส.ต.ง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
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เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ

นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต
2. องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี

ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
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กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
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ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ ”ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น
ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดแีละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

2. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. วิธีดําเนินการ

1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม

2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ
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3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน

4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสใน
การทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน

การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง

ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได
จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลและตัวแทนหมูบานไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูเขารวมอบรม จํานวน 70  คน
ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ  80
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม
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ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ไดงายและสะดวกมากข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย
2. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
3. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก
- แผนพัฒนาทองถ่ิน
- งบประมาณรายจายประจําป
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- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ งานธุรการ องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตอง
พิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
ข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนไดรับทราบโดยผาน
ทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก  สื่อสิ่งพิมพ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน , สื่อ Social network ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
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2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางถูกตองและโปรงใส

3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบล สื่อมวลชนและ

ประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหแกประชาชน
โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง

4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร
4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน
4.4 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.5 ปายประชาสัมพันธ
4.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส
4.7 เสียงตามสาย
4.8 อ่ืนๆ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
4. ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบล
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
100,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ซึ่งออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนตัวชี้วัด โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้



69

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

69

- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธท่ีองคการบริหารสวนตําบลและตามหมูบาน เปนตน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงไดงายและสะดวกมากข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
2. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนภายในเขตองคการบรหิารสวนตําบล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

ลําดับที่ 6
1. ช่ือโครงการ : อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 ขอ 12 วรรคทาย กําหนดใหมีสถานท่ีกลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และประกาศกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เรื่อง สถานท่ีกลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ลง
วันท่ี 30 กันยายน 2553 ขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชสถานท่ีกลางดําเนินการตาม
ระเบียบจะตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการอํานวยการของสถานท่ีกลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานของสถานท่ีกลางดังกลาวใหแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินท่ีเปนเจาเปนผูดําเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการท่ีเปนท่ีตั้งของ
สถานท่ีกลางดําเนินการแทนก็ได ท้ังนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกลาวใหทําเทาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของสถานท่ีกลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาภาพ
หรือสวนราชการอ่ืนท่ีเปนท่ีตั้งของสถานท่ีกาง ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณใหแก
หนวยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดดวย

2. อําเภอบรบือ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 16 แหง ประกอบดวยองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 15 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง ซึ่งแตละแหงมีงบประมาณในการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีของตนเองพอสมควร จําเปนท่ีจะตองจัดใหมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพ่ือหาผูรับจางใน
การดําเนินโครงการพัฒนาของตนเปนประจําและมีจํานวนมากข้ึนทุกป ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไมใหเกิดข้ึนกับทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปองกันปญหาดังกลาวดวยนโยบายการปราบปรามผูมีอิทธิพลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทุกแหงใช
สถานท่ีกลางท่ีจังหวัดกําหนดเพ่ือเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ในการยื่นซองและเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอมีความ
โปรงใสเชื่อถือได

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3. เพ่ือใหสถานท่ีรับซอง – เปดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพรอม ปลอดภัยและ

สามารถดําเนินการตามไดตามระเบียบกฎหมาย
4. เพ่ือสรางการบริการท่ีดีแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูมาติดตอ
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5. เพ่ือใหวัสดุ อุปกรณและสถานท่ีในการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพรอมอยู
เสมอ

6. เพ่ือสรางมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแมสายเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

7. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบรบือ ใหมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และมี
สถานท่ีสําหรับการเผยแพรองคความรูตางๆ ใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

1. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานและอํานวยการจัดซื้อจัดจางและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมขอมูลท่ีดิน , ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเจาของ
ท่ีดินเพ่ือนํามาประกอบการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือในการดูแลทําความสะอาดภายในศูนยฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร
4. จัดใหมีวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ และอํานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจาง

ใหพรอมเสมอ
5. จัดใหมีการบริการท่ีดีตอผูติดราชการและผูเขารวมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความประทับใจ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอําเภอบรบือ ท่ีตั้ง ณ ท่ีทําการอําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
6. วิธีดําเนินการ

อุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป 1 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

50,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. มีศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง

2. มีสถานท่ีในการปดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
ระดับอําเภออยางเปนระเบียบและม่ันคงถาวร

3. มีสถานท่ีรับซอง – เปดซอง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอม มีความโปรงใส สะดวก
และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน

4. มีความสะดวกคลองตัวในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5. ผูมาติดตอราชการหรือผูมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เกิดความพอใจในการ

บริการและความยุติธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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6. มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ี และการ
ใหบริการตอนรับตามหลักการบริการสาธารณะท่ีดี

7. ผูมารับบริการเกิดความรูสึกประทับใจ ในการไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในการติดตอ
ราชการหรือการดําเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง

8. ทําใหการบริหารจัดการในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ
9. คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ินและประชาชน

ผูมาติดตอราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติท่ีดีตอสวนราชการ
10. ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีขอมูลในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ครบถวน ถูกตอง
11. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบรบือ ไดรับการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 4

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงไดดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึง
ไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน

2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําหมูบาน
3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของหมูบาน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน

ตําบล
4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
5. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 20 หมูบาน ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโนนแดง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของหมูบาน เพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานหมูบานเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
3. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
5. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6. จัดประชุมผูนําหมูบานและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด
7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน
8. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคม และจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จํานวน 20 หมูบาน แลวเสร็จภายในเดือน

ตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป
8. งบประมาณดําเนินการ

100,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. มีขอมูลพ้ืนฐานหมูบานท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
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ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง

3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน
4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 043 – 731123
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข
3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ
3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
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ลําดับที่ 4
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข
ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอน
รําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว

2. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ
3. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี

4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
3. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง

การเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชน

ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข

3. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีพบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก
จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีพบประชาชน เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน
ตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดาน
ตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแก
ประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป

3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี
4. เปาหมาย/ผลลัพธ

นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนหมูบานตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง โดยแบงเปนแตหมูบาน / ชุมชน
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
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2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการ

แกประชาชนท้ัง 20 หมูบาน
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี
5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
200,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ

ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโนน
แดงอยางท่ัวถึง

2. ประชาชนทุกหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และ
ความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ
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ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการ
บริหารสวนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงกําหนดดวยความถูกตอง
โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 7 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง มีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด โดยแตงตั้ง ณ วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ครบกําหนดวาระ  ใน
วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดงเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดงและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดงความตองการของประชาคมหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
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ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ ตอไป

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  องคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดงข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ
2. เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ
3. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4. เพ่ือรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน  มาใชเปนแนวทางใน
การแกไข ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือนําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงวาบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 11 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีดําเนินการ

จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง มีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด โดยแตงตั้ง ณ วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ครบกําหนดวาระ  ใน
วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลโนนแดง เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการและรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง และระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544

2. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ

3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด

4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร

สวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
6. วิธีการดําเนินการ

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
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3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย

5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน
2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
3. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง

ลําดับที่ 2
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายก อบต.ตําบลโนนแดงทราบตามแบบ

ท่ีระเบียบฯ กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

ลําดับที่ 3
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีต ท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
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ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน

2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6

2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลxxx
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบริหารทราบ
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง / 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ

ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว
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5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(รอยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
4. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
6. วิธีดําเนินการ

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงภายในเกาสิบ
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วันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลังองคการบรหิารสวนตําบลโนนแดง
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงไดจัดสงสมาชิกสภา
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องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเขารวมอบรมตามโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีจัดข้ึน หรือหนวยงาน
ตางๆท่ีดําเนินการจัดอบรม
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547

2. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน

3. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลติ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ตามท่ีโครงการอบรมกําหนด
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําโครงการ/แผนงาน
2. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเขารับการอบรม
3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตามท่ีโครงการกําหนด

8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.- บาท หรือตามโครงการกําหนด

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
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3. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ
ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของหมูบาน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ลําดับที่ 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
2. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

6. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
2. ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณถนนอุดมสรยุทธ และตามหมูบานในเขตตําบลโนนแดง
3. จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
4. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
5. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
5,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
2. นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
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